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zij maakten
het nieuws

Slecht nieuws voor Betty Owczarek. Eind ja-
nuari werd taverne Betties in Blankenberge
failliet verklaard. Haar ex Bart zou de boeken
neergelegd hebben. Betty had nog aandelen in
de taverne en dus is dit nieuws een flinke streep
door haar rekening. Ze kan het nog altijd pro-
beren in de showbizz of meedoen aan een reali-
tyshow. Of heeft ze dat al gedaan?

Betty is geld kwijt

Zanger Christoff zit sinds kort met zijn neus in
de studieboeken. Na zijn duet met Belle Perez
volgt de zanger een cursus Spaans. “Toen ik
een stukje in het Spaans mocht zingen, begon
het te kriebelen om die taal beter onder de
knie te krijgen”, aldus Christoff. Het wordt uit-
kijken naar zijn nieuwe hit: ‘Un opti opti opti-
mista’.

Christoff in het Spaans

Zangeres Natalia presenteerde de uitreiking
van de MIA's met een zwaar Kempens accent.
Dat stoorde heel wat mensen uit televisiekij-
kend Vlaanderen. Het voorval leidde zelfs tot
een debat in het Vlaams Parlement. Natalia is
zich van geen kwaad bewust: “Allei seg, da ies
tog nie èèèrg, da wàs mor oem te làchen ziene!”

In het dialect

Het is over en uit tussen ex-basketter Pieter
Loridon en presentatrice Zoë Van Gastel. Vol-
gens een dagblad zou het opvliegende karakter
van Loridon de aanleiding zijn tot de breuk. Zo
zou hij Zoë een kopstoot gegeven hebben,
waarop ze de politie er bijhaalde. Hebben we
nog iemand nodig om de vrije trappen tegen
de netten te koppen in Brazilië, bondscoach?

Kopstoot van Pieter

Teruggefloten door de Voetbalbond, komt
Garry Hagger nu toch uit met een lied over de
Rode Duivels. De Nationale Loterij vroeg
hem om de radiospot in te zingen voor het
‘Braaasil’-kraslot. “Misschien wel het begin
van meer”, zegt Garry hoopvol. “Ik zie het als
een vorm van eerherstel. Ik kan nu toch iets
doen met de Rode Duivels.”

Eerherstel voor Garry

John Bryan, alias den John, is weer in ons land.
Hij hoopt hier een tv-programma met hemzelf
in de hoofdrol, verkocht te krijgen. “Het is de
bedoeling dat iedereen in Vlaanderen mij
weer op televisie te zien krijgt”, aldus den John.
“Ik heb een aantal geweldige ideeën voor tv-
programma's waarin ik een centrale rol krijg.”
Wat dacht je van: ‘John in Wonderland’?

Den John in het land

De opnames van Wauters vs. Waes zijn net af-
gerond, maar dat wil niet zeggen dat Tom
Waes het nu rustiger aan doet. De durfal werkt
aan een tweede seizoen van Reizen Waes en zit
volop in de verbouwingen. Zijn huwelijk met
Mieke zal dus nog niet voor meteen zijn. “Als
Mieke alles regelt, lukt trouwen misschien als
ik eens onverwacht thuis ben”, aldus Tom.

Tom heeft geen tijd
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van bij ons

VILVOORDE - Stilaan maakt de
wereld van het carnaval zich op voor een
nieuwe reeks van carnavalsoptochten.
Een van de jongste carnavalsverenigin-
gen in de regio – de Vilvoordse groep ‘De
Vilvofiesters’ – hebben hun wagen
voorgesteld. De groep werd vorig jaar
opgericht en zal binnenkort voor de
eerste keer deelnemen aan de stoet in
haar thuisstad. Wie de allereerste op-
tocht van de groep in de Zennestad aan
het werk wil zien, moet zondag 2 maart
naar Vilvoorde afzakken. Vanaf 14.33 u.
trekt de stoet door de stad. (WTR/vdb)

Vilvofiesters
presenteren car

PERK - Ons Tehuis Brabant, op de grens
met Perk en Kampenhout, heeft een cheque in
ontvangst mogen nemen. Het tehuis voor
volwassen personen met een verstandelijke
beperking kreeg een bedrag van ruim tweedui-
zend euro overhandigd. Immo Vervloet (Vilvoor-
de) en Zakenkantoor Vervloet (Perk en Grim-
bergen) zamelde het geld in omdat de zaak-
voerders onlangs twintig jaar getrouwd waren.
Beiden dragen mensen met een beperking een
warm hart toe, dus kwamen ze op het idee om
geen cadeaus te aanvaarden, maar vroegen ze
hun gasten om in plaats hiervan een bijdrage
te leveren voor het goede doel. (WTR/foto vdb)

Cheque voor 
Ons Tehuis

ZEMST - Tijdens de nieuwjaarsrecep-
tie van Open Vld Zemst werd bekendge-
maakt dat Zemst nu ook kan rekenen op
een jongerenafdeling binnen Open Vld.
Het bestuur van Jong Open Vld Zemst
bestaat uit tien personen : Christophe
Crets, Erin Lesage, Jonathan De Mulder,
Jurgen Segers, Sophie Steenmans,
Steffie Verheyden, Sven Vandendael,
Timothy Deheijn, Evi Verstrepen en Tom
Coen. Jonathan De Mulder werd verkozen
als voorzitter van deze groep. “De verkie-
zingen hebben ons wakker geschud. Het
was duidelijk dat de ondertussen al goed
aangedikte groep jongeren hun eigen
koers moest beginnen varen”, aldus de
voorzitter. (WTR/foto vdb)

Jongeren politiek actief

VILVOORDE - Als laatste productie
van dit toneelseizoen brengt K.T. De
Violier 'Sater', een stuk geschreven door
wijlen Josse Ceulemans. Dit toneelstuk
kan men het best omschrijven als een
romantisch, volwassen sprookje met een
flinke dosis humor. De jonge acteurs van
De Violier brengen het verhaal van een
klas, die tijdens het opruimen van rom-
mel op school op een zeer bijzondere
vaas stoten… 'Sater' wordt gebracht op
vrijdag 28 februari en zaterdag 1 maart
om 20 u. en op zondag 2 maart om 15 u.
in het CC Het Bolwerk. (WTR/foto vdb)
Info: www.deviolier.be

Jongeren brengen 
'Sater'


